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POE OG MORDENE I RUE MORGUE 

Edgar Allan Poe anses normalt for at vzre kriminallitte- 
raturens og i szrdeleshed detektivhistoriens grundlzgger. 
Det er et ry, som er udgået fra de tre af hans fortællinger, 
hvori den skarpsindige privatmand C. Auguste Dupin over 
for det enfoldige politi og den undrende Izser demonstrerer 
sin evne til at taenke sig frem til en forbrydelses opklaring. Af 
ydre omfang er de tre fortzllinger en beskeden grundsten til 
en tradition, når man tznker på, hvor bindstærkt den ud- 
viklede sig alene i forfatterskaberne Conan Doyle, Agatha 
Christie og Dorothy Sayers. Men deres korthed til trods 
skabte Poe med disse tre fortzllinger monstret for en litteraer 
genre, som siden har udovet en kolossal fascination på mil- 
lioner af læsere. Det er nok en overvejelse vzrd, hvad der 
kan vzre forklaringen på dette bemzrkelsesvzrdige fzno- 
men. 

Da de tre Dupin-fortzllinger blev til i 1841, 1842 og 
1844, fandtes kategorien "detektivfortzlling" eller "-romann 
ikke. Heller ikke i den tids praktiske virkelighed var der 
foretaget en udskillelse af forbrydelsesopklaring som en szr -  
lig social funktion, ikke engang inden for politiet. Selv om- 
talte Poe sine Dupin-fortzllinger som " tales of ratiocina- 
tion" d.v.s. "folgeslutningsfortzllinger", fortællinger bygget 
op omkring en gåde og dens losning gennem en kzde  af 
logiske slutninger. I denne inddeling horer imidlertid ikke 
kun Dupin-fortzllingerne til, men også The Goldbug (Guld- 
billen), evt. Thou art the Man ( D u  er manden),  samt The 
man of the Crowd (Massemennesket). 

Her skal sigtet imidlertid ikke udvides, men tvzrtimod 
koncentreres. Der er ingen tvivl om, at det af de tre Dupin- 
fortzllinger forst og fremmest er The  Murders in  the Rue 
Morgue (Mordene i Rue Morgue), der har vzret grundlaeg- 
gende for genren. Dupin-fortzlling nr. 2 - The Mystery of 
Marie Roget (Mysteriet Marie Roget) - er fortzlleteknisk 
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mislykket, ja den falder faktisk helt fra hinanden, primzrt 
fordi Poe ved denne lejlighed involverede sig i en kriminal- 
gåde fra det virkelige liv, som viste sig ikke rigtig at ville 
tilpasse sig detektivfiktionens lovmzssigheder. Det fik konse- 
kvenser for The purloined Letter (Det stjålne brev), hans 
sidste Dupin-fortzlling. Her trak han sig lettere forulempet 
tilbage og lukkede sin fiktion inde i et aristokratisk hofmiljp. 
Hvor interessant dette i ~vr ig t  kan vzre, så savnes dog den 
konfrontation med storbyvirkeligheden, der i Mordene i Rue 
Morgue fremtrådte som det grundlzggende ydre vilkår for 
detektionsproblematikken, og som også for genrens videre liv 
i det 19. århundrede blev et centralt element. I Rue Mor- 
gue-fortzllingen er alle den tidlige detektivfortzllings vigtig- 
ste bestanddele endnu til stede og samtidig allerede udfol- 
dede i deres mest helstobte form. En unders~gelse af Poe's 
bidrag til kriminallitteraturen må derfor f ~ r s t  og fremmest 
blive en unders~gelse af Mordene i Rue Morgue. 

Som de fleste vil huske, handler fortzllingen om et afsky- 
eligt mord på to kvinder. En mor og en datter findes drzbt  
efter tydeligvis at have vzret udsat for en uszdvanelig brutal 
vold. Mysteriet er imidlertid, hvordan morderen er undslup- 
pet. Alle flugtveje har vzret spzrrede, og vinduerne findes 
lukkede indefra. Det er det lukkede rums mysterium, der her 
bliver stillet op for fimste gang. Lixningen leveres af den 
egocentriske privatdetektiv, der ud fra de foreliggende oplys- 
ninger med suverzn overlegenhed tznker sig frem til, hvor- 
dan mordene er gået for sig, og hvem gerningsmanden er: 
en undsluppet orangutang med en barberkniv. 

Inden denne fortzlling bliver sat under lup, vil jeg dog 
forst redegore for de socialhistoriske og livshistoriske bag- 
grundsomstzndigheder, Poe skrev ud fra. Måske vil disse 
sider ved farste ajekast forekomme vidtlaftige i forhold til 
emnet. Når den mere indgående forståelse af fznomenet 
senere skal etableres, er de dog nodvendige forkundskaber. 
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Storbyen 

Dupin-fortaellingerne foregår i Paris, og det er ingen tilfzl- 
dighed. Både i virkelighedens og forestillingens verden er 
Paris på Poe's tid et indbegreb af den moderne kapitalistiske 
samfundsudvikling, af dens nye sociale relationer mellem 
mennesker og af de markedsforhold, som også for forfat- 
terne er ved at blive grundlzggende vilkår. Artier f0r tilsva- 
rende erhvervsgeografiske og okonomiske centraliseringer og 
koncentrationer finder sted i andre lande, bliver London og 
Paris i årene efter Napoleonskrigene kapitalistiske metro- 
poler med en for samtiden uhyre ansamling af varer, ar- 
bejdskraft, kapital og industri. Til disse ekonomiske kraft- 
centre suges de bevaegelige dele af provinsbefolkningerne. 
Fra snzvrere og mere overskuelige sociale miljoer glider de 
ind i storbymasserne, tendentielt reduceret til anonyme ato- 
mer blandt millioner andre. De sociale relationer er her fgrst 
og fremmest markeds- eller markedslignende relationer. Alt 
er til fals, alt kan kobes, og alt bliver solgt og k0bt i den 
ub0nherlige eksistenskamp. Ud over disse 0konomiske ud- 
vekslingsforhold er menneskenes indbyrdes forhold tenden- 
tielt begrznset til den upersonlige friktion, som felger af 
atomernes cirkulerende bevaegelse mellem hinanden. Den 
myldrende gade bliver et billede på menneskenes sociale 
relationer i storbyen. 

Netop gaden og den uophorlige str~mmende menneske- 
mzngde udwer på den moderne forfatter i storbyen en 
betydelig fascination, bl.a. fordi den i h0j grad bliver et 
fysisk socialt miljo for ham. Forretningernes vareudbud, som 
han her moder, bliver samtidig et billede på det, der er ved 
at blive hans egne 0konomiske eksistensvilkår. Litteraturen 
antager i denne periode karakter af en vare på et marked i 
hejere grad end nogensinde for. Statslige og personlige sub- 
sidier, embeder og understettelser, bliver sjzldne og util- 
strzkkelige, og forfatteren bliver henvist til sine produkters 
markedsvzrdi, som han uden omsveb får przsenteret i de 
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